REGULAMIN POWOŁYWANIA DO KADRY WOJEWÓDZKIEJ
OPOLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO
na rok 2020
I.

Cele Kadry Wojewódzkiej

1. Przygotowanie członków Kadry Wojewódzkiej do reprezentowania Opolskiego Związku
Jeździeckiego na arenie krajowej.
2. Promocja sportu jeździeckiego i popularyzacja sportu jeździeckiego poprzez osiąganie
jak najlepszych wyników sportowych.
II.

Powołanie do Kadry Wojewódzkiej

1. Powołania do Kadry Wojewódzkiej odbywa się w drodze uchwały Zarządu OZJ, na
wniosek Wojewódzkich Koordynatorów Ujeżdżenia i Skoków przez przeszkody.
2. Do Kadry Wojewódzkiej we wszystkich kategoriach wiekowych zawodnicy powoływani
są na okres od dnia powołania do 31 grudnia 2020 roku. W ciągu roku podejmując
uchwałę Zarząd OZJ może powoływać nowych członków.
3. Koordynatorzy wnioskując o powołanie KW biorą pod uwagę: wyniki osiągnięte
w sezonie poprzednim i bieżącym, udział w imprezach rangi mistrzowskiej, ranking OZJ
w danej konkurencji, wiek zawodnika, stan zdrowia zawodnika i konia oraz
przynależność do OZJ. Do Kadry Wojewódzkiej może być powołana osoba, która posiada:
a) aktualną licencję WZJ lub PZJ;
b) reprezentuje jeden z klubów należący do Opolskiego Związku Jeździeckiego, lub jest
jeźdźcem bez przynależności klubowej, zarejestrowanym w OZJ;
c) aktualne badania lekarskie zgodne ze stosownym Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia, zaświadczające o zdolności do uprawiania sportu jeździeckiego;
d) udokumentowane wyniki osiągnięte w roku poprzednim, lub bieżącym;
e) dysponująca koniem, który ma potencjał do startów na Zawodach Ogólnopolskich
w odpowiedniej kategorii wiekowej;
4. Wnioskować o powołanie do Kadry Wojewódzkiej mogą: Wojewódzcy Koordynatorzy
ujeżdżenia

i

skoków,

Członkowie

Zarządu

OZJ,

trener

klubowy zawodnika,

a w przypadku seniorów także sam zawodnik.
Wniosek o powołanie do Kadry Wojewódzkiej należy przedstawić Zarządowi OZJ wraz
z uzasadnieniem zgodnym z Normami wynikowymi (Rozdział V).
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III.

Prawa i Obowiązki Członka Kadry Wojewódzkiej

1. Członek Kadry Wojewódzkiej zobowiązany jest do uczestnictwa w Mistrzostwach
Okręgu lub Mistrzostwach Kraju.
2. Członek Kadry Wojewódzkiej ma obowiązek zawiadomienia biura OZJ, jeżeli z powodów
zdrowotnych, kontuzji lub choroby konia nie będzie mógł reprezentować OZJ w danym
sezonie.
3. Członek Kadry Wojewódzkiej zobowiązany jest do zachowania najwyższych standardów
etycznych, kultury osobistej, szacunku do wszystkich osób zaangażowanych w sporty
konne, przestrzegania zasad fair play oraz kodeksu postępowania zgodnego z dobrem
konia.
4. Członkowie Kadry Wojewódzkiej mają prawo do używania symboli i barw Opolskiego
Związku Jeździeckiego.
5. Członkowie Kadry Wojewódzkiej, za pośrednictwem Opolskiego Związku Jeździeckiego
mogą uzyskać pomoc w postaci między innymi dofinansowania do startów w zawodach,
sprzętu jeździeckiego, udziału w zgrupowaniach, stypendiów sportowych. Jakość i ilość
pomocy uzależniona jest od środków dostępnych w danym roku w budżecie Opolskiego
Związku Jeździeckiego oraz wsparcia z takich instytucji jak Ludowe Zespoły Sportowe,
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Opolski Urząd Wojewódzki.
IV.

Odwołanie z Kadry Wojewódzkiej

1. W przypadku naruszenia przez członka Kadry Wojewódzkiej postanowień niniejszego
regulaminu, przepisów ustawy o sporcie, lub stwierdzenia pozytywnych wyników badań
antydopingowych, Zarząd OZJ może odwołać zawodnika z Kadry Wojewódzkiej.
2. Zawodnik, który na skutek zmiany przynależności klubowej przestaje reprezentować
Opolski Związek Jeździecki, automatycznie traci członkostwo w Kadrze Wojewódzkiej.
V.

Normy wynikowe

1. Ujeżdżenie
1.1.

Juniorzy Młodsi

Do KW Juniorów Młodszych na kucach (wiek 13-15 lat) w Ujeżdżeniu mogą być powołani
zawodnicy, którzy w roku poprzedzającym powołanie do KW lub w roku bieżącym
w programie obowiązkowym P na zawodach rangi co najmniej regionalnej uzyskali
czterokrotnie wynik równy lub wyższy niż 62%.
Do KW Juniorów Młodszych na dużych koniach (wiek 13-15 lat) w Ujeżdżeniu mogą być
powołani zawodnicy, którzy w roku poprzedzającym powołanie do KW lub w roku bieżącym
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w programie klasy D na zawodach rangi co najmniej regionalnej uzyskali czterokrotnie
wynik równy lub wyższy niż 62%.
1.2.

Juniorzy

Do Kadry Wojewódzkiej Juniorów (wiek 16-18 lat) w Ujeżdżeniu mogą być powołani
zawodnicy, którzy w roku poprzedzającym powołanie do KW lub w roku bieżącym
w programie obowiązkowym klasy C w zawodach rangi co najmniej ogólnopolskiej uzyskali
minimum trzykrotnie wynik równy lub wyższy niż 62%.
1.3.

Młodzi jeźdźcy

Do Kadry Wojewódzkiej Młodych Jeźdźców (wiek 18-21 lat) w Ujeżdżeniu mogą być
powołani zawodnicy, którzy w roku poprzedzającym powołanie do KW lub w roku bieżącym
w programie obowiązkowym klasy CC w zawodach rangi co najmniej ogólnopolskiej uzyskali
minimum trzykrotnie wynik równy lub wyższy niż 62%.
1.4.

Seniorzy

Do Kadry Wojewódzkiej A Seniorów (powyżej 21 lat) w Ujeżdżeniu mogą być powołani
zawodnicy, którzy w roku poprzedzającym powołanie do KW lub w roku bieżącym
w programie Grand Prix w zawodach rangi co najmniej ogólnopolskiej uzyskali minimum
dwukrotnie wynik równy lub wyższy niż 62%.
Do Kadry Wojewódzkiej B Seniorów (powyżej 21 lat) w Ujeżdżeniu mogą być powołani
zawodnicy, którzy w roku poprzedzającym powołanie do KW lub w roku bieżącym
w programach Św. Jerzy lub Intermediate I, w zawodach rangi co najmniej ogólnopolskiej
uzyskali minimum trzykrotnie wynik równy lub wyższy niż 62%.
2. Skoki przez przeszkody
2.1.

Do KW powołuje się zawodników w czterech kategoriach wiekowych:

Juniorzy Młodsi, Juniorzy, Młodzi jeźdźcy i Seniorzy.
2.2.

Wojewódzki koordynator konkurencji skoki przez przeszkody biorąc pod uwagę
wyniki uzyskane w roku poprzednim oraz wyniki startów w bieżącym roku ( o ile
była możliwość udziału w zawodach ) powołuje do Kadry Wojewódzkiej
w skokach przez przeszkody po dwie osoby w w/w kategoriach wiekowych.

2.3.

Wyniki rankingu OZJ za rok poprzedni mają kluczowy wpływ na powołanie do
KW, z wyłączeniem przypadku gdy dany zawodnik w nowym roku
kalendarzowym zmieni kategorię wiekową. W takim przypadku decyzja
o powołaniu takiego zawodnika do kadry w starszej grupie wiekowej leży po
stronie koordynatora.
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2.4.

Zarząd OZJ może zwiększyć liczbę osób powołanych do KW w danych
kategoriach wiekowych jeżeli dany zawodnik osiągnie ponad przeciętne wyniki
sportowe.

2.5.

Zarząd OZJ może zmniejszyć liczbę osób powołanych do KW w danych
kategoriach wiekowych jeżeli wyniki sportowe zawodnika nie pozwalają na
udział w ZO lub gdy zawodnik nie startował w ZO.

3. Spełnienie powyższych norm wynikowych nie oznacza automatycznego powołania do
Kadry Wojewódzkiej.
4. W sytuacji nadzwyczajnej do Kadry Wojewódzkiej można powołać parę niespełniającą
norm wynikowych wskazanych powyżej.

Opolski Związek Jeździecki
26 maja 2020
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